DUCHOVNÁ

UMPA

Kresťan a pohanské praktiky...

1. časť

„Nechcem, aby ste boli spoločníkmi démonov (tzv. energií).
Nemôžete piť kalich Pánov aj kalich démonov.“
1Kor 10, 20-21

Celá táto oblasť je tak skrytá
(okultná), že mnohé praktiky z neznalosti propagujú aj mnohí rehoľníci a kňazi. Tu platí takáto zásada:
Ak je v niektorej praktike skrytá
mágia, veštenie a špiritizmus, potom bola už dávno cirkevne odsúdená i táto novodobá forma! Už
netreba vyžadovať cirkevné odsúdenie!
V tomto krátkom elaboráte s názvom „Duchovná žumpa“, chceme
kvôli duchovnej orientácii ukázať
na niektoré súčasné okultné praktiky. Mnohé z nich sa schovávajú za
tzv. duchovné liečiteľstvo. V tejto
časti si všimneme tieto: Homeopatia, Silvova metóda, Reiki, kineziológia, akupunktúra, hypnóza, magnetizmus, prútikárstvo, pohľad na
činnosť
p.Kafku,
P.Ferdu,
p.Paseku, a na tzv. Zdravé školy. V
nasledujúcej časti si všimneme dalšie formy a ich korene.
Homeopatia
V poslednom čase sme si zvykli na
pojem homeopatia. Väčšina ľudí netuší z akých koreňov vyrastá. Homeopatia je propagovaná ako nový neškodný a lepší liečebný systém. V
skutočnosti však ide o zamaskovanú
mágiu. Najprv si všimnime, čo o homeopatii hovoria vedci.
To, že homeopatia nemá nič spoločné so solídnou vedou doložíme
troma citátmi:
1/ Kniha "Alternativní medicína,
možnosti a rizika." Autorom je kolektív l6 profesorov a doktorov vied z
Karlovej univerzity, kde po kritickom
rozbore zhrňujú na str. 68 toto: "Homeopatiu samozrejme z hľadiska vedeckej medicíny jednoznačne odmietame ako systém založený na iracionálnych princípoch. Používané lieky
odmietame, pretože ich účinnosť nebola dokázaná!"

2/ Prehlásenie Slovenskej lekárskej
spoločnosti (SLS) z decembra l995
proti neovereným liečebným metódam
v medicíne. Toto prehlásenie je podpísané asi 30 poprednými lekárskymi
kapacitami na Slovensku. Prehlásenie
varuje občanov pred neoverenými
metódami v medicíne, ktoré sú nebezpečné pre zdravie pacientov a upozorňuje, že sa už vyskytli aj prípady úmrtia, lebo sa zanedbali možnosti modernej medicíny. Prof. MUDr.
V.Zikmund DrSc. člen SAV, na otázku, či sa toto prehlásenie týka aj homeopatie odpovedal jasne ÁNO!
3/ Predseda Akadémie vied Českej
republiky prof. Dr. R. Zahradník,
DrSc charakterizuje homeopatiu takto:
"Je to svet iracionálna, výmyslov a
povier."
Teda z uvedeného jasne vidíme, že
tvrdenie o tom, že homeopatia je vedecká disciplína je veľká lož!
Tiež to, že homeopatické lieky nemajú vedľajšie škodlivé účinky je
lžou! Dôkazom je svedectvo popredného ideológa homeopatie MUDr.
Taylora Kenta, ktorý priznáva: "Stretol som sa s pacientom, ktorý sedem
rokov trpel na dôsledky homeopatického lieku Lachesis - hadí jed."
"Mám pacientov, ktorí trpia Sulfurom a inými hlboko pôsobiacimi
liekmi. Škodlivé príznaky týchto liekov sa objavujú ešte niekoľko rokov."
MUDr. T. Kent uvádza ďalej tieto skúsenosti: "Všetky homeopatické lieky pôsobia predovšetkým na
vôľu a vedomie. Niektoré pôsobia na
obidve. Tieto zasahujú ľudské vôľové
a rozumové schopnosti, neskoršie potom pôsobia na tkanivá, funkcie, pocity. Pri štúdiu Aura zistíme, že ono
zasahuje najviac city. Najsilnejšia je
láska človeka k životu, Aurum pôsobí
tak silno, že túto lásku ničí a človek
spácha samovraždu. Argentum na
druhej strane tak ničí vnímanie, že
človek prestáva byť racionálny. Jeho
pamäť je v troskách. Tak je tomu s
každou homeopatickou látkou. Najprv
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zasahuje ľudskú myseľ a potom postupuje na celý organizmus!“
To je citát popredného predstaviteľa homeopatie !
Keď odmaskujeme reklamu na
homeopatické lieky, potom by ich
ponuka vyzerala asi takto: Chcete prijať samovražedného démona? Poslúžte si homeopatickým liekom značky
Aurum!
A ak chcete prísť o zdravý rozum a
skončiť na psychiatrii, tak si poslúžte
homeopatickým liekom značky Argentum!
Keď vidíme, že homeopatia nemá
nič spoločné so solídnou vedou a ako
negatívne pôsobí na zdravie človeka,
kladieme otázku: Čo je podstatou homeopatie a z čoho vychádza? Ak ideme ku koreňom, stretneme sa tu s mágiou a veštením. To je dôvod, prečo
Cirkev k homeopatii nemôže mlčať.
Dôkazom, že sa tu skutočne jedná o
mágiu sú 3 základné princípy, na ktorých je homeopatia postavená. Štvrtý
princíp sa týka veštenia. Rozoberme si
ich podrobnejšie:
Prvým a základným princípom je
pravidlo simile - (podobné - podobným!)
Toto je tiež základné pravidlo mágie. Mág, šaman napr. keď chce ublížiť, tak si urobí podobnú vec, napr.
figúrku človeka a potom mu prebodáva ihlou ruky a nohy a posiela negatívnu energiu - démonov, aby dotyčnému ochoreli ruky a nohy. A často to
aj funguje. Tento zákon simile, podobné - podobným sa nepoužíva iba v

čiernej mágii k tzv. porobeniu, ale aj v
bielej mágii k odrobeniu - k uzdraveniu! Tento princíp nie je iba základom
mágie, ale je aj základom homeopatie!
Druhým princípom je zákon o riedení (potencovaní).
Základná látka na prípravu homeopatického lieku sa riedi. V riedení D
30 už nie je ani jedna molekula základnej látky. Máme riedenie D 100,
D 200, D 1000 a vyššie. Je potrebné si
uvedomiť, že to, čo má liečiť, nie je
liečebná látka, ale akási nehmotná
energia, teda duchovno! Každému
musí byť jasné, že tu sme v alchýmii a
mágii! Znovu si uvedomme, že to, čo
lieči je duchovno! Ale aké?
Tretím princípom je zákon o pretrepávaní.
Niektorí pretrepávajú tieto tzv. lieky ručne, ako napr. angl. firma Helios.
Niektorí dnes pretrepávajú strojovo.
Zakladateľ homeopatie Hahnemann
pripisoval pretrepávaniu väčšiu váhu
ako riedeniu. Bol totiž presvedčený, že
v procese pretrepávania sa chytá do
homeopatického prípravku kozmická
energia! Poľština vyjadruje podstatu
homeopatického „lieku“ slovami:
kosmična energia v butylkach!
Štvrtým princípom je tzv. homeopatická typológia.
O nej sa stručne vyjadrili univerzitní profesori Karlovej univerzity
slovami: "Homeopatická typológia je
obdobou astrologických horoskopov! teda ide tu o veštenie!
Považujeme za dôležité upozorniť,
že zakladateľ homeopatie Samuel
Hahnemann bol členom dvoch slobodomurárskych lóží. Tu platí: "Aký
koreň, také ovocie!“
Podstata homeopatie je založená na
mágii a veštení. Obidve tieto formy sú
odsúdené Božím slovom v Starom i
Novom Zákone. Aj súčasný katechizmus Jána Pavla II. čl. 2116-17 odsudzuje okultizmus vo všetkých formách.
Nenecháme sa preto klamať tým, či
homeopatia funguje alebo nie. To pre
nás kresťanov nemôže byť kritériom.
My sa musíme riadiť morálnymi kritériami, ktoré jasne stanovil Boží zákon!
Podobne ako potrat, či je vykonaný
pokútne alebo "odborne" lekárom,
vždy je vraždou a teda hriechom proti
5. prikázaniu. Tak isto i praktizovanie
homeopatie, či už to robí liečiteľ -

šarlatán alebo kresťanský lekár, vždy
je vážnym hriechom proti l. Božiemu
prikázaniu Desatora!
Čo máme robiť s homeopatickými
liekami? Vyhodiť ich a ďalej varovať
lekára a lekárnika, že upadli do pasce,
a že škodia na duši sebe i druhým!
Upozornite ich, že to, čo robia, nemá
so solídnou vedou nič spoločné, ale je
to jasná mágia! (kázeň na Litmanovej
4.8.96, o.Eliáš OSBM; pozri tiež Zmena 45/96;
Blahovistnik 9/97; s. Teofila E., Zdravie za
akúkoľvek cenu; Alternativní medicína, možnosti a rizika, Kolektiv autorů UK, Avicenum
1995.)
*

*

*

Silvova metóda
Silvova metóda kontroly mozgovej
činnosti je kurz pozostávajúci z prednášok a mentálnych cvičení. Neučí
človeka len to, ako sa má duševne i
telesne uvoľniť, ale ako má používať
svoje vedomie v tomto uvoľnenom
stave.
Metóda je založená na autosugescii
počas „relaxácie“ („zostúpenie do
hladiny Alfa“), ktorá má uľahčiť ovládanie telesných funkcií (vlastných či u
iných ľudí), predvídanie budúcnosti
apod. J. Silva je presvedčený, že svet
je riadený „Vyššou inteligenciou“,
ktorá nie je totožná s Bohom (aspoň
nie s kresťanským). S touto „Vyššou
inteligenciou“ je možné komunikovať
prostredníctvom hemisféry mozgu za
stavu „Alfa“, vo frekvencii mozgových vĺn 7-14 Hz..
S kým vcháza adept Silvovej metódy do styku v hladine „Alfa“, keď
nie s Bohom, ale s inou „Vyššou inteligenciou“? Odpoveď pre kresťana nie
je ťažká, veď náš protivník „diabol
obchádza ako revúci lev a hľadá, koho
by zožral“(1Pt 5,8), a berie si výzor
anjela svetla.
Za stavu „Alfa“ vraj môžu Silvom
vyškolení ľudia transformovať svoje
duševné sily a prenikať do iných jedincov, zisťovať choroby a liečiť.
Pomocou „vnútornej obrazovky“,
„mentálnej vizualizácie“ vraj môžu
osoby v tomto stave nahliadnuť do
minulosti, budúcnosti, spôsobiť zmenu
životných
podmienok
„programovaním
Ako súčasť kurzu
mozgu“.
každý prijíma
dve bytosti ako poradcov. Kontaktovanie sa s neznámymi duchovnými
bytosťami je zrejmé, najmä keď pomáhajú jedincom získať moc nad druhými. V skutočnosti Silvova metóda
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je starodávny špiritizmus. Silvova
metóda ovládania vedomia trénuje
ľudí psychickým manipulovaním a
vedie k telepatii, jasnovidectvu, ku
kontrole a programovaniu iných ľudí,
aj udalostí. Usiluje sa to dosiahnuť cez
„pozitívne“ myslenie a samohypnózu.
Cez tieto cvičenia človek uniká z reality a vytvára si falošné ilúzie. Logika,
rozum a triezvosť v jeho živote strácajú svoje miesto.
Už z týchto niekoľkých poznatkov
môžeme jasne vidieť, že v Silvovej
metóde sa používajú tieto okultné
praktiky:
1. Veštenie, jasnovidectvo
2. Mágia - mesmerizmus, magická
hypnóza, telepatia, materializácia
3. Špiritizmus
Čo sa týka „vedeckosti“ a pravdivosti faktov, na ktorých si Silva zakladá, zhodnotili ju lekári Karlovej Univerzity:
„Silvovo
zdôrazňovanie
funkčnej asymetrie mozgu len zdanlivo súvisí s vedeckými poznatkami
neurofyziológie a je spojené s magickými prvkami. Užívané termíny sú
volené intuitívne a naivne, takže je
ťažké dopátrať sa zmyslu Silvových
tvrdení. Na každej strane jeho kníh je
niekoľko logických chýb, chybných
premís a tvrdení, ktoré nemajú obdobu
v dokázaných faktoch.“ (Alternativní
medicína, možnosti a rizika, Praha 1995)

Od Silvu vieme, že byť v hladine
alfa je „horúca linka k Vyššej
inteligencii“, pričom mysliac na
Vyššiu inteligenciu nemyslí na Boha.
Komu sa teda človek otvára? Aké
duchovné sily a mocnosti prijíma za
svojich poradcov? „Boh nechce, aby
ste
boli
spoločníkmi
zlých
duchov.“(por. 1Kor 10,20)
Silvova metóda je teda výbornou
ponukou, ako ľahko a rýchlo prísť k
rôznym psychickým poruchám, depresiám, samovražedným sklonom a návod, ako otvoriť jedinca k posadnutosti a prenasledovaniu zlými duchmi.
Každý človek, a nielen kresťan,
by mal od Silvovej metódy čo najďalej utekať.
*

*

*

Reiki
Patrí medzi šíriace sa liečiteľské metódy. Reiki je v podstate zasvätenie sa
satanovi. To sa deje v troch etapách.
Satan sa schováva za nevinný pojem a
to univerzálna kozmická energia
reiki! Slovo reiki v preklade znamená

kľúč a cesta. Reiki je skutočne kľúč k
otvoreniu sa démonom a je aj cesta,
cesta odpadu od Pána Ježiša, cesta do
pekla!
Prvý stupeň - zasvätenie sa satanovi či tzv.energii reiki. Majster reiki, v
skutočnosti satanský majster, zasvätením otvára dušu démonom a démoni
imitujú uzdravovanie prikladaním rúk
ich zasvätenca.
V druhom stupni - satanský majster
robí znaky na rukách a na čele. Zasvätenec (hoci si to neuvedomuje, ale už
je služobník satanov) môže aj na diaľku posielať na ľudí démonov. Už
používa 3 magické znaky a tiež magické slová k ovládaniu démonov. V
tzv. arolo sú vedené už aj rozhovory s
duchmi, s démonmi, ktorí na seba berú
podobu anjela svetla!
V treťom stupni - služobník satanov už nad sebou robí magické znaky,
aby bol chránený od vplyvu moci Pána
Ježiša a Ducha svätého! To už je úplné odpadnutie od Krista a úplné odovzdanie sa satanovi!
Istý kňaz svedčí, ako za ním na
konferencii vo Zvolene prišiel jeden
reikista s prosbou požehnanie. Keď na
neho vložil ruky, proti Ježišovej moci
sa postavila energia reiki- démoni,
ktorí ovládali jeho myseľ a vôľu. Začal sa vo veľkých bolestiach krútiť a
neľudsky kričať. Vtedy z neho prehovoril démon: "On je môj, ja z neho
nevyjdem. On sa mi zasvätil. Na jeho
rukách a čele je moje znamenie! Ja sa
ho nevzdám!" Bolo to niečo hrozné.
Kňaz si uvedomil, že každý, kto sa
takto zasvätil satanovi, bude musieť v
hodine smrti počuť tieto slová: "Neodídem, on sa mi zasvätil. Na jeho rukách a čele sú moje znamenia." (Kázeň, Litmanová 4.8.96)
Uvedomme si, že satan nikoho neuzdravuje, ale len presúva choroby.
To znamená, že kto bol zdanlivo
uzdravený služobníkom satanovým,
napr. z bolesti ľadvín, neskôr ochorie
a zomrie napr. na chorobu srdca!
V susednom Poľsku sa stovky katolíkov hlásia na kurzy Reiki. Sú oklamaní, pretože sa im tvrdí, že to
schválila Cirkev a ako dôkaz slúži to,
že satanským majstrom reiki je rehoľná sestra Marjuša Bugaj -pasionistka.
Aká je tu odpoveď? Mlčanie k tomuto
verejnému duchovnému smilstvu je

zločinom proti Kristovi a proti Cirkvi!
Trest za to už je a ešte príde!
Reikisti nám chodia do kostolov a
ku sviatostiam, nie však preto, aby sa
modlili a stretli s Ježišom, ale prichádzajú si "dobíjať energiu". V chrámoch sa koncentrujú podľa magických
návodov na sakrálne predmety, ľudí i
kňaza. K svätému prijímaniu pristupujú len preto, aby z neho odčerpávali
energiu pre svoju magickú činnosť.
Asi 40-ročná žena absolvovala kurz
Reiki so zasvätením. Čoskoro sa dostavil zvláštny psychologický stav:
začala sa celá triasť a pocítila silné
nutkanie k samovražde. Sama neskôr
hovorí: „S hrôzou som zistila, že z
tých katolíkov, ktorí sú v kostole,
mnohí boli na kurze Reiki. Prosím vás,
varujte tie slepé ovečky, keď sa vrhajú
do záhuby!“
Cirkev v Poľsku sa vyjadrila k Reiki: Čo sa týka okultnej činnosti poľskej rehoľníčky, tak celou vecou sa
musel zaoberať biskup a ním poverení
teológovia; a rehoľná sestra musela
ukončiť okultnú činnosť.
Niektoré otázky a odpovede tých,
ktorí boli v Poľsku určení, aby povedali jasné slovo k Reiki (Reiki - deszcz
niebiańskiej energii?, Kraków 1997):

Je azda možné zostať v Katolíckej
Cirkvi a zároveň uzdravovať metódou
Reiki?: „Neexistuje!“.
O čo v Reiki v podstate ide?: „V
Reiki ide predovšetkým o magicko špiritistický rituál, otváranie sa na
pomoc démonov, s cieľom realizovania antikresťanského plánu Moci. Situácia je analogická, ako v prípade
TM (Transcendentálna meditácia),
kde zdrojom sily a podmienkou všetkých nadrirodzených skutkov je
vstupný akt idololatrie a volania
duchov (démonov) na pomoc... Reiki
je okultný, magický a panteistický
systém otvárania tzv. čakier. Nie je
neutrálny k náboženskej viere ako to
tvrdia propagátori.“ (s.88 a s.107; o. ThDr.
Andrzej Posacki, SJ)

Je tzv. liečenie cez Reiki neutrálne?: „Pravdepodobne žiadna z východných či okultných metód liečenia
nie je sama o sebe „neutrálna“, aj keby sa vedome a oficiálne dištancovala
od svojich zakladateľov. Sú tak preniknuté (okultným) metafyzickým základom z ktorého vychádzajú, že každý element cvičenia je pevne zakotvený v (antikresťanskom) náboženskom
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systéme (dnes New Age). Z tohoto
systému tieto metódy liečenia
pochádzajú...(Reiki z budhizmu). (s.
23; P. ThDr. Andrzej Zwoliński, vedúci
katedry Katolíckej sociálnej náuky v Krakove)

Zhrnutím je heslo vypracované bp.
Zygmundom Pawłovskim: „Reiki patrí do deštrukčných skupín, a teda
antispoločenských a antipedagogických. Reiki nemá nič spoločného s
kresťanstvom...“ (Cirkev a sekty v
Poľsku)

Záver: Čo má robiť ten, čo sa už
zasvätil? Treba sa vyspovedať a zrieknuť sa tohoto ducha. A aby sa odstránili všetky negatívne účinky na dušu,
požiadať o modlitbu za oslobodenie.
*

*

*

Kineziológia
V Katolíckych novinách zo dňa
14.12.1997 nachádzame odpoveď na
otázku pani A.K., ktorá žiada vysvetlenie pojmu „kineziológia“. Táto čitateľka sa zrejme stretla s „kineziológiou“ prostredníctvim niektorého z letáčikov, ktoré sa v tejto dobe šíria. Odpoveď (KN) je zavádzajúca, pretože
sú vysvetlené vedecké pojmy Kineziológia a Kinezioterapia. Tieto pojmy
ale nemajú nič spoločné s „kineziológiou“ propagovanou cestou spomínaných letáčikov, o ktorých redakcia
(KN) nič nevie, alebo nechce vedieť.
Kineziológia (kinezioterapia) popísaná v KN je systém telesných cvikov,
pohybov (kinesis - pohyb), kdežto tá,
ktorú mala čitateľka na mysli je praktika zasahovania do ľudskej psychiky.
„Kineziológia - metóda jednotného
mozgu“ patrí do alternatívnej medicíny, ktorú SLS v decembri 1995 odsúdila.
Jeden z letáčikov o kineziológii
ponúka tým, čo majú nejaké problémy, odblokovanie za 500,-- Sk. Vraj
táto metóda "troch v jednom" ich
uvoľňuje. Bloky sú vymenované
podľa abecedy: agresivita, bojazlivosť, bojovnosť, bolesti chrbtice, hlavy, chronická únava, časté depresie,
farbosleposť, hyperaktivita, impulzívnosť...
Nasleduje aj zoznam strachov, ktorých vraj metóda zbavuje: strach z
rodičov, zo súrodencov, strach byť
rodičom, strach, že Vám iný spôsobí
bolesť, strach zo smrti, z nadprirodzeného, z druhého pohlavia, z trestu, zo
zvierat, z Boha, z nemoci ...

V propagačnom letáčiku sa píše, že
toto je metóda 21. storočia a opiera sa
vo veľkej miere o staročínsku akupunktúru. Ďalej citujem: "Energia v
našom tele prúdi po dráhach, nazývaných meridiány. Ak je prebytok, alebo
nedostatok v niektorom meridiáne,
nastáva nerovnováha."
Takéto tvrdenie nemá nič spoločné
so solídnou vedou. Musíme si uvedomiť, že tieto zásady patria do náboženského systému Orientu. To, že sa
niektorí stúpenci snažia vytvoriť dojem vedeckosti akupunktúry a akupresúry, k čomu využívajú aj masmédiá,
je iná vec. Realitou je však to, že žiadne meridiány neboli doposiaľ vedecky zistené. Prehlásenie Slovenskej
lekárskej spoločnosti z decembra 1995
sa dištancovalo od neoverených metód
v naturálnej medicíne. Poprední odborníci varujú pred neoverenými metódami v medicíne. Upozorňujú na
veľké nebezpečenstvá zanedbania
riadnych prostriedkov liečenia. Už
mnohí pacienti za dôveru liečiteľom
zaplatili životom. Toľko oficiálny
postoj Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) k akupunktúre, ktorá má rovnaký koreň ako kineziológia. Tvrdenie, že každý sval a orgán je spojený s
niektorým meridiánom je utópiou, nie
pravdou.
Ako pracuje tzv. facilitátor? V letáčiku sa píše: "Facilitátor veľmi jemne zatlačí dlaňou na mierne predpaženú ruku klienta, aby pomocou biologickej spätnej väzby získal odpoveď
na otázku."
Termínom "biologickej spätnej
väzby" sa vyvoláva dojem serióznej
vedeckosti. Toto s vedou nemá nič
spoločné. Dosvedčí to každý kritický
vedecký pracovník. Prof. MUDr. V.
Zikmund, DrSc. k zneužívaniu vedeckosti píše: "Dojem vedeckosti a odbornej znalosti sa vytvára tým, že pre
pomenovanie rozličných a odborne
nepodložených domnienok a predstáv
používa terminológiu pripomínajúcu
vo vede uznávané odbory ..."
/Medicínsky monitor 6/95, str. 36 37/. Toľko k zneužívaniu vedeckých
termínov v tzv. naturálnej medicíne,
psychotronike, ale i v propagačnom
letáčiku o tzv. kineziológii. Už i tento
názov je zamaskovaný a mnohí nevedia, o čo vlastne ide. Navonok však
budí dojem vedeckosti, podobne ako

termín "biologická spätná väzba" a
iné.
Facilitátor kladie určité otázky,
ktoré sú osobné a vchádzajú do
najintímnejších oblastí súkromného
života. To, že tam vznikne aj určitá
odozva v napätí svalov, by nebolo nič
zlé. Lenže tento zdanlivo indiferentný
prvok je napojený na určité praktiky
spojené s vešteckou praxou a
orientálnymi duchovnými praktikami,
ktoré sú už nebepečné pre duševný a
duchovný život kresťana. Tak sa
dostávame do oblasti veštenia a
pôsobenia orientálnych duchovných
síl, ktoré sú spojené s orientálnou
filozofiou
a
náboženstvom
/taoizmom/.
V letáčiku sa ďalej píše: "Mozgu,
nášmu biologickému počítaču, môžeme zadať akúkoľvek otázku a odpoveď „áno - nie“ dostaneme v podobe
svalového tónusu. To nám umožní,
aby sme sa prepracovali k potrebným
informáciám a zodpovedajúcej technike, ktorou môžeme energetický blok
odstrániť."
Táto terminológia nám pripomína
Silvovu metódu, ktorá sa šíri po Slovensku a dostáva do pasce neinformovaných a poverčivých ľudí, predovšetkým veriacich.
S tým mozgom (biologickým počítačom) to nie je také jednoduché. Existujú určité morálne i duchovné pravidlá i zákonitosti. Ako by to asi dopadlo, keby neodborník mal urobiť operáciu mozgu? Ako to môže dopadnúť,
keď ľudia, ktorí si urobia niekoľkodňový kurz, začnú riešiť problémy,
ktoré sa musia riešiť komplexne, na
psychickej a duchovnej úrovni? Koľko
duchovného a duševného zranenia
vznikne? Tu nejde len o prácu s mozgom ako s biologickým počítačom, ale
(INF. list, Prei s dušou človeka.
šov č.2-4/97)
*

*

*

Akupunktúra
V dôsledku jednostrannej reklamy
prešlo do verejnej mienky, že akupunktúra je úplne neškodná a vedecká.
Ve skutočnosti to tak ale nie je!
Deväťdesiat percent lekárov, ktorí
praktizujú akupunktúru, vedome pracuje s pomocou okultných metód.
Neexistuje žiadny vedecký dôkaz o
existencii akupunktúrnych bodov a
tzv. meridiánov.
Úplne sa zamlčuje, že pri akupunktúre často dochádza k poškodeniu
4

zdravia. Dr. Manfred Heide píše:
„Okrem poškodenia nervov a ciev
dochádza k infekcii hepatitídou B.
Ako najzávažnejšia akútna komplikácia, spojená s úmrtím, je hlásený z
viacerých miest pneumothorax pri
neprimeranom vpichu.“
Dr. Schnorranberger, vedúci jedného výskumného ústavu pre čínsku
medicínu v Nemecku povedal: „Akupunktúrnou ihlou je možné človeka i
zabiť. Príkladom je udalosť z roku
1981, kedy došlo v Mníchove k úmrtiu
tak, že jeden liečiteľ zle akupunkturoval nemocného a tento bezprostredne
po nasadení ihly zomrel.“
Súdna lekárka prof. Oepenová z
Marburgu v televíznom vysielaní
uviedla: „Akupunktúra nie je tak bezpečná, ako sa tvrdí.“ Dalej dodáva:
„Nie je známy ani počet akupunktúrnych bodov a ani ich lokalizácia, či sú
na povrchu alebo v hĺbke, takže nie je
jasné: prečo?, kedy? a kde? ihly pichať.“
Na jednom stretnutí katolíckych
lekárov istá lekárka vydala toto
svedectvo: „Bola som v nemocnici a
čakala som dieťa. Lekár sa mi ponúkol, že pri pôrodných bolestiach použije akupunktúru. Bolesti skutočne
prestali, ale prestal aj pôrodný proces.
Rýchlo sa muselo použiť niekoľko
injekcií , aby sa proces obnovil.
Za 8 rokov som bola opäť v pôrodnici a tento veriaci lekár mi znovu
vnucoval akupunktúru. Radikálne som
odmietla a pôrod prebehol v poriadku.
Na izbe čakala na pôrod iná žena, ale
tá nedokázala lekárovi povedať rezolútne „nie“, hoci som ju varovala. S
ňou sa opakovalo presne to, čo so
mnou pred ôsmimi rokmi. Bohužiaľ,
jej dieťa si z toho odnieslo určité
dôsledky, ktoré ponesie po celý život.“
Nedávno sa vyjadril jeden učiteľ:
„Moja príbuzná, učiteľka angličtiny,
sa chcela odnaučiť fajčiť a tak jej
akupunkturista vpichol do ucha ihličku, ktorú nosila dva týždne. Výsledok
bol, že začala strácať rozum a musela
byť určitý čas na psychiatrii. Ešte
dodnes nie je v poriadku.“
Musíme si uvedomiť, že akupunktúra je súčasťou pohanskej okultnej
čínskej medicíny (či skôr ľudového
liečiteľstva). Zakladá sa na pohanskom chápaní svetovej energie a svetového ducha Tao alebo Chi (Či). Vy-

chádza z teórie o jine a jangu, ktorá je
nezlučiteľná s kresťanstvom!
Je potrebné urobiť záver: Akupunktúra je založená na filozofii zahrňujúcej
astrológiu,
panteizmus,
hypnózu a je nerozdielnou súčasťou
budhizmu a hinduizmu! Preto z lekárskeho i kresťanskeho hľadiska musíme
akupunktúru rozhodne odmietnuť!!
*

*

*

Hypnóza
S. Freud, ktorý sa sám hypnózou zaoberal, píše toto: „Táto činnosť pripomína mágiu, zaklínanie a všelijaké
čary!
Postoj veriaceho a to Mudr.
F.Madreho, ktorý tiež mal skúsenosti s
hypnózou, ale potom sa od nej dištancoval: Vo svojej knihe Ale zbav nás
od zlého píše: „liečenie hypózou sa
totiž v značnom percente prípadov
ukazuje nebezpečné. Hypnóza je metóda založená na sugescii, čo nutne
znamená, že pri nej dochádza aspoň
do určitej miery k podmaneniu si jedného človeka druhým. Taký stav môže
a často sa tak i stáva, spôsobiť duševné poranenie a niekedy môže vyvolať
pomätenosť, a to úplne nepredvídaným spôsobom. Nech už sa hovorí o
hypnóze čokoľvek, vytvára vždy určitý stupeň ovládania, je to určitá interpensonálna posadnutosť, ktorej stupeň
je rozdielny v závislosti na tom, aký
odpor subjekt vyvíja. Sugescia predstavuje vždy reálne nebezpečenstvo.
Nezáleží na tom či sa prevádza ako
divadelná show alebo ako psychoterapia alebo pri tzv. parapsychologických
experimentoch. Jej prostredníctvom sa
otvára cesta nebezpečným faktorom.
A práve prostrednístvom týchto netušených síl môže diabol pôsobiť.
Zvlášť to platí pre určité praktiky v
oblasti metafyziky a magnetizmu, na
ktorých sa výrazne podieľa sugescia.
Sugescia oslabuje rozum a vôľu subjektov, takže subjekt už celkom patrí
svojmu hypnotizérovi.
Takáto vláda nad psychicky oslabeným nemocným môže vyvolať určitý prechodný stav, ktorý sa blíži posadnutosti, a ktorý nie je zdaleka blahodárny, niekedy môže dokonca
prispieť k poškodeniu a pomäteniu
niektorých oblastí subjektovej duše, a
to nie len na prechodnú dobu!
Veľa osôb prekonalo také skúsenosti, že sa prebudili s rastúcim poci-

tom úzkosti, agresivity alebo viny. A
to tu nehovorím len o výsledkoch lekárskej praxe, bezpochyby „slepej“,
ktorá sa však pokladá za terapeutickú.
Čo sa týka prevádznia hypnózy v
súvislosti s okultizmom alebo parapsychológiou, následky sú v takých
prípadoch niekedy strašné a diabolská
moc je obrovská. Často je tu nevyhnutné pristúpiť k modlitbe za vyslobodenie, pretože je všeobecným pravidlom, že hypnóza výrazným spôsobom urýchľuje deštrukciu v duševnej
a duchovnej rovine, ktorá môže byť
vyvolaná prevádzaním mágie. Hypnóza totiž tým, že prechodne oslabuje
vôľu, uľahčuje proces prenikania diabolského vplyvu do ľudskej bytosti.
Príklad: Jedná sa o osobu, silne
neurotickú, ktorá bola hypnotizovaná
prostredníctvom magických síl. Bohužiaľ nedošlo k prebudeniu. Všetky
pokusy o psychické znovuoživenie
boli márne a tento človek zostal v stave viac či menej hlbokého tranzu. Teraz je už dlho držaný na psychiatrickej
liečebni!“
MUDr. M. Heide v knihe Bludné
cesty ku zdraviu píše: „Dnes sa ponúka bohatý výber literatúry o lekárskej
hypnóze... Ale lekár, ktorý používa
túto metodu je neschopný pre Božie
dielo! Preto sa stráň všetkého, čo zaváňa hypnózou! Prostrednístvom tejto
„vedy“ sa rozrušuje čnosť a je položený základ ku špiritizmu...“
Mnohí píšu, že hypnóza patrí do
oblasti prirodzeného liečebného postupu, že aktivizuje zdravé sily, a vraj
„nikdy nemôže spôsobiť škody, ak sa
prevádza lekárom.“
Čo k tomu povedať? Hypnotizmus
predstavuje jedno odvetvie okultizmu,
ktoré za sebou zanecháva ťažké následky. Len málo si uvedomujeme,
aké veľké nebezpečenstvo hrozí zvlášť
teraz ľudstvu, rodinám, národom i
každému jednotlivcovi cez hypnózu.
Staré pohanské démonické umenie
sugescie a hypnózy, ktoré bolo najstaršími národmi používané za účelom
veštby, sa znovu objavilo pod nevinným pláštikom tzv. modernej vedy a
takmer nerušene pripravuje cestu iným
moderným zaslepujúcim „liečebným
metódam“.
Aký postoj má k hypnóze Cirkev?
Sv. Offícium z roku 1847 a z roku
1856 varuje pred nebezpečenstvom
5

hypnózy. Dnes tento postoj nie je v
praxi vyhranený. Pravoslávna Cirkev
v súčasnom Rusku nedovoľuje svojim
veriacim žiadne použitie hypnózy!
Opakujem žiadne, ani v lekárstve ani v
psychiatrii ani žiadne „vedecké pokusy!“ Prečo? Pretože hypnózu pokladajú jasne za súčasť okultizmu!
Propagátori hypnózy.
Istý propagátor hypnózy, ktorý sa
pokladá za veriaceho psychiatra, napísal: „Hypnóza sa uskutočňuje na základe prirodzených zákonov, ktoré
pochádzajú od Boha...“
Odpoveď: Áno, sú zákony, ale aj
zákony hriechu! A tie zákony pôsobia
v nás. Sv.Pavol volá: „Keď chcem
dobro, pracuje vo mne iný zákon hriechu, ktorý ma robí svojim zajatcom...“
(Rim 7,22-23)
Hypnóza nepatrí k prirodzeným
zákonom, ktoré sú morálne indiferentné, ale k zákonom, ktoré sú 1. prikázaním Desatora zakázané!
Raymund Moody, autor známej
knihy Život po živote, v ktorej opisuje
zážitky klinickej smrti, napísal tiež
knihu: Život pred životom, kde je už
jeho odpad od kresťanstva celkom
jasný. Autor tu sugestívne popisuje
svojich 9 zdanlivých predcházajúcich
životov. K tomuto svojmu bláznivému
tvrdeniu prišiel práve v hypnotickom
stave!
Hypnóza sa dnes stáva tiež silnou
pákou šírenia náuky o prevteľovaní.
Kto túto nauku príjme, prestáva už byť
kresťanom!
Záver: Hypnóza uplatňovaná aj v
medicíne má negatívne účinky na človeka. Sú to depresie, úzkosti a určitá
psychická narušenosť a závislosť na
hypnotizérovi.
Preto by sa mal kresťan rozísť so
sympatiami k tejto starovekej pohanskej praktike, ktorá sa dnes skrýva pod
pláštikom medicíny!
*

*

*

Magnetizmus
Magnetizmus je spojený s mágiou a
špiritizmom. Preto je nemožné posudzovať ho izolovane od ostatných.
Magnetizéri často hovoria o vkladaní
rúk a majú na mysli magnetizovanie.
To uvádza do klamu, lebo Ježiš a jeho
apoštoli nikoho nemagnetizovali. Často však vkladali ruky na hlavu chorého
a žehnaním uzdravovali! (por.Mk
16,18) Ide o duchovný dar? Súčasný

znalec okultizmu W. Dam píše: "Ak
sa domnievajú kresťanskí magnetizéri,
že majú svoj "dar" od Boha, ponúka sa
otázka, od koho dostali svoj "dar"
nekresťanskí magnetizéri. Neveriaci
totiž nedostávajú žiadne dary Ducha
svätého. Magnetizér taktiež nevedomky privádza svojich klientov do styku
s démonickými silami." Falošnú predstavu o magnetizme prevzal aj český
hypnotizér B. Kafka.
POSTOJ VEDY: To, čo sa dnes
nazýva biomagnetizmom, či magnetizmom, v skutočnosti nemá so známymi fyzikálnymi javmi nič spoločné!
Ide iba o mätenie a zneužitie pojmov a
o skrývanie magickej praktiky za
údajnú vedeckosť!
POSTOJ CIRKVI: Sv.Offícium teda najvyšší vieroučný úrad - odsúdilo užívanie magnetizmu. (4.8. 1856,
DS 2823-25)
Výňatok z knihy Život ctihodné A.
Kateřiny Emerichové od P. Schmögera: V januári 1821 som dostala videnie
o magnetizme aj o hypnóze. Ríša temna mi bola ukázaná v troch oblastiach.
Najspodnejšia, najtmavšia oblasť obsahovala všetko, čo sa vzťahuje na
čarodejníctvo a na zrejmú službu diablovi (čierna mágia). Druhá oblasť bola
súhrnom povery a zmyselnosti. Tretia
potom súhrnom racionalizmu, liberalizmu a slobodomurárstva. Tieto oblasti
boli navzájom prepojené. V obvode
najspodnejšej oblasti som pozorovala
magnetické lieky (pozn.: homeopatiká), magnetické a hypnotické stavy,
ako zvlášť vhodné cesty, po ktorých
ríša temnoty strhuje človeka k sebe. V
najtemnejšej oblasti som videla rozličné vzťahy a praktiky, ktoré sa pokladajú za normálne, dovolené, totiž
uzdravenie ľudí pomocou magnetizérstva! (A dnes skrze tzv. alternatívnu
medicínu) Uvidela som totiž niečo
ohavné medzi nimi a magnetizérom hypnotizérom (pozn.: psychotronikom
a homeopatom). Videla som, ako sa
medzi nimi pohybujú čierne mraky.
Do všetkých prenikla telesná nečistota. Zakaždým som totiž videla ako zlí
duchovia nosia medzi nich svoje videnia. Pozorovala som, ako ľudia z
ríše svetla,ktorú som videla nad oblasťou temnoty,zostupovali do tejto tmavej ríše, pretože mali účasť a zdanlivo
učený záujem o toto magické liečenie
(pozn.: homeopatiu). Tam som ich

videla ako magnetizovali a zvádzali
klamným výsledkom a strhávali za
sebou mnoho ľudí z kráľovstva svetla.
Videla som ako sa snažili stotožniť
toto liečenie s liečením svetla (pozn. s
darom uzdravovania). Videla som
medzi nimi veľa vynikajúcich mužov,
ktorí si to vôbec neuvedomovali, že
pracujú pre ríšu temnoty!
Uvedomme si, že Katarína Emerichová žila v tom istom čase ako zakladateľ homeopatie S. Hahnemann a
v čase, kedy žil aj A. Messmer, obnoviteľ hypnózy, špiritizmu a magnetického liečiteľstva. Hahnemann i
Messmer boli priatelia a obaja rúhači
a nepriatelia Krista!
*

*

*

Prútikárstvo
a tzv. geopatogénne zóny
Z mnohých vedeckých rozborov si
všimnime tri popredné kapacity:
a/ Doc. RNDr. Petr Řepa Csc.,
predseda oddelenia českých matematikov a fyzikov píše: "Existencia toho,
čo prútikári a ich prívrženci nazývajú
geopatogénne zóny, dračie žily, Hartmanove zóny a pod. nebola dosiaľ
dokázaná a patrí preto medzi povery...
Vzniká tu aj nebezpečenstvo vážneho
ochorenia, pretože sa namiesto solídnej liečby klienti spoliehajú na premiestňovanie postele.“
b/ Členovia SAV, Dr. Kapišinský,
MUDr. Ujházi a MUDr. Zikmund
DrSc. v rozhovore s propagátormi
psychotroniky jasne ukázali, že prútik
s kyvadlom a geopatogénnymi zónami
patrí do ríše povier a nemajú so solídnou vedou nič spoločné (Slov. rozhlas
9. 8. a 10. 8. 1995).
c/ Stručné vyjadrenie kolektívu 16
vedcov z Karlovej univerzity je takéto: "Názor na patogénne zóny je jednoznačný: patogénne zóny neexistujú,
ide o chybu, alebo vedecký podvod."
(Alter. medicína, možnosti a rizika, Praha
1995)

Pohľad Svätého písma a učiteľského úradu Cirkvi:
1. Katechizmus Jána Pavla II. v čl.
2116 odmieta všetky formy veštenia.
Toto sa vzťahuje aj na prútikárstvo.
2. Sv. Offícium v roku 1942 zakazuje duchovným osobám používať
kyvadlo a prútik!
3. V pastierskom liste talianskych
biskupov z Toskánska z r. 1994 sa
prútikárstvo odsudzuje ako duch smilstva citáciou biblie:"Môj ľud sa pýta
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svojho dreva, jeho prútik mu predpovedá: tak ho zvádza duch smilstva.
Smilstvom sa odvracia od svojho Boha." (Oz 4,12; por. Iz 2,6)
Prof. T. Ivančič zo Záhrebu povedal jednému prútikárovi, aby mu zistil
v jeho izbe škodlivé vyžarovanie.
Prútikár mu odpovedal: "Vám nemôže
nič škodiť, pretože, vy sa modlíte!
Prof. Ivančič k tomu dodal: "Pôsobí tu
sila zla a zlý duch. Dôkazom je to, že
sa to dá vyhnať modlitbou."
V roku 1995 v nakladateľstve Serafín vyšla kniha: Radioestézia, magnetizmus a kresťanský život. Na str. 27 sa
píše: "Je udivujúce, koľko rehoľníkov
a kňazov v dnešnej dobe používa kyvadlo a prútiky." Je známe o niekoľkých kláštoroch a farách, že ich
premeriavali prútikári a kde sú zabudované v stenách tzv. odrušovače negatívnej energie. Je to na smiech, ale
je to tak! Namiesto viery sa buduje na
poverách. Potom sa ale nečudujme, že
Boh nemôže vypočuť naše modlitby.
Prútik skutočne otvoril dvere psychotronikom. O patogénnych zónach sa
špekulovalo a s nadšením hovorilo.
Rozhlas, televízia a tlač dali propagátorom týchto pseudovedeckých a poverčivých praktík taký priestor, že
verejnú mienku nekriticky prijali aj
veriaci s kňazmi a rehoľníkmi. Kuriozitou bolo, keď České katolícke noviny uverejnili správu o tom, ako istý
farárko s prútikom hľadal hrob sv.
Metoda. Prútikom bolo označené
miesto, kde leží sv. Metod. Na miesto
sa dostavilo veľa zvedavcov a horlivcov a s napätím kopali a kopali, ale k
sklamaniu prítomných nič nenašli.
Skutočnosť, že prútikárstvo patrí do
oblasti veštenia, je ľahko dokázať.
Totiž prútik reaguje nielen v teréne,
ale aj nad mapou a z mapy žiadne žiarenie nevychádza! A ešte jasnejšie je
to vidieť, že ide o veštenie, veď prútika sa môžeme pýtať aj na budúce veci,
napr. či bude o mesiac pršať alebo nie.
Podobne, niektorí prútikári určujú z
fotografie, či táto osoba je živá alebo
mŕtva. Rovnako odpovedá aj kyvadlo.
Tu je celkom jasné, že ide o veštenie,
teda hriech proti prvému Božiemu
prikázaniu. Niektorí psychotronici k
zvedeniu veriacich používajú namiesto
kyvadla ruženec, medailónik, či krížik.
Musíme konštatovať, že prútik a kyvadlo používajú psychotronici a im

podobní na veštenie! Žiaľ, za tento
hriech prišla na nás veľká temnota a
neschopnosť k rozlišovaniu duchov!
Táto ľudová praktika otvorila pred
niekoľkými rokmi dvere všetkým formám okultizmu. Pokiaľ nechceme
prijať pravdu, že prútikárstvo je hriešnym veštením, že nemá so solídnou
vedou nič spoločné, potom je zbytočné bojovať proti špiritizmu, satanizmu, jasnovidectvu a ďalším okultným
praktikám. Ide o závažný hriech proti
prvému Božiemu prikázaniu.
*

*

*

Břetislav Kafka
Veľký český okultista
Bol to hypnotizér a magnetizér, ale
podstatou špiritista, ktorý robil svoje
„vedecké pokusy“ s médiami, či subjektami. Podobné pokusy a podobné
výsledky majú špiritisti.
V knihe Parapsychologia píše jeho
syn, že otec v čase stavby Těšnovské
priehrady, keď pôsobil v Bílé Tremešné, sa zoznámil s miestnym riaditeľom
školy, ktorý bol veľmi skúsený špiritista. Obaja sa pravidelne schádzali a
tento ho slovom i skúsenosťami zasväcoval do špiritizmu a okultizmu.
Keď Kafka zistil, že mnoho ľudí podlieha jeho hypnotickému vplyvu, začal
sa zaoberať hypnózou a magnetizmom
(mesmerizmom), ktoré sú úzko späté
so špiritizmom. Postupom času si získal schopné médiá, ktoré uvádzal do
tranzu. Vo svojich knihách nehovorí,
že by vyvolával duchov, ako to robia
špiritisti, ale oni prichádzali aj tak
sami, i keď používal „kresťanskú“ a
„vedeckú“ terminológiu!
Kafkove knihy sa čítajú už 3/4 storočia. Ako ich možno s odstupom času
posúdiť?
Knihy otvorili cestu okultnému duchu a zatvorili mnohým dušiam cestu
k Duchu svätému, Duchu Kristovmu!
Tu sa nehovorí o živom Ježišovi, o
potrebe obrátenia sa od ducha tohoto
sveta, o nutnosti bojovať proti svojmu
egu, starému človeku, ale naopak sa
vyzdvihuje ego, pýcha a moc starej
prirodzenosti, a to v duchu, v akom sú
dnes písané knihy New Age o úspešnosti za každú cenu. Tu sa nezdôrazňuje čistota viery, a vôbec biblická
viera, ale hovorí sa o viere, ktorú môže mať aj ateista, viera v svoju moc a
viera vo svoj úspech.

Strom sa pozná po ovocí. Ovocie
veľkého vplyvu na kňazstvo a veriacich sa ukázalo, keď po roku 1989
nastala svoboda. Odvtedy sa vyrojili
najrôznejšie okultné prúdy, časopisy a
články v novinách a nastáva masové
zamorovanie Čiech i Slovenska. Bohužiaľ, kňazi ani kresťanská inteligencia vôbec nebola schopná akokoľvek
rozlišovať. Keď niekto poukázal na
veľké nebezbečie, mnohé autority
ukázali na Kafku, že on to tiež robil a
teda je všetko v poriadku. Aká tuposť.
Totálna neznalosť Písma svätého a
cirkevnej tradície, totálna tuposť v
rozlišovaní duchov. Normou nebolo
Božie slovo, živý Ježiš, ale Kafka. To
bola duchovnosť. My sme si v podstate zamenili hodnoty. Dívali sme sa na
Písmo sväté a aj na životopisy svätých
cez okuliare Kafkovej pseudomystiky.
Je treba si uvedomiť, že Kafka nebol
sám, on bol iba súčasťou svetového
prúdu okultnej vlny na začiatku nášho
storočia. Do tejto vlny patrí aj Helena
Blavatská, okultistka a zakladateľka
terajšieho New Age. Do tohto prúdu
patrí aj Anton LaVey, zakladateľ satanistickej cirkvi. To je Kafkova generácia.
Kafka bol ochrannýn štítom pre
všetkých veštcov, veštiace cigánky a
všetko, čo spadá do mágie a špiritizmu. Všetci mali záštitu a „vedecké“
odôvodnenie v Kafkovi. Bohužiaľ
mnohí, ktorí by sa mali rozísť s okultizmom, nemali tak dôvod, predsa išlo o
„vedecké pokusy.“
Je možné pomocou určitých duchovných energií, ku ktorým sa dostávame pomocou hypnózy, usmrtiť zviera? Na to odpovedá B. Kafka: „Potom
som žiadal uspaného (hypnóza) aby
zabil psa. Na moje prianie začal subjekt na psa pôsobiť. Pes prestal brechať a zaliezol do búdy. Po dvanástich
minútach nám uspaný hlásil: „Už pošiel.“ Priatelia hádzali na búdu kamene, ale pes nevyšiel. Priateľ Pich šiel k
búde a vytiahol mŕtveho psa za reťaz z
búdy.“ Kafka k tomu dodáva: „Tieto a
podobné javy dvojníctva, levitácie,
materializácie, telekinézy, telepatie a
iné, ktoré sa označovali názvom okultizmus, sa teraz nazývajú parapsychológia (pozn.: dnes psychotronika).“
Teda bez komentára, aby nám bolo
jasné, čo to je psychotronika či parapsychológia, je to starý okultizmus; a
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čo je to ten okultizmus? Je to dvojníctvo, levitácia a telepatia a iné. Treba
zdôrazniť: a iné. Lenže Božie slovo
úplne jasne celú túto oblasť zakazuje a
vôbec nerieši problém, či to funguje
alebo nie! Práve pre tieto hriechy Boh
nepretržite trestal izraelský národ a
časný alebo u niekoho i večný trest
dopadne za tieto „vedecké“ pokusy.
Totiž materializácia, levitácia , telekinéza atď. to všetko je úzko späté so
špiritizmom. Tam sa len povie, že
pôsobia duchovia, tu sa nájde na to
nejaká teória, o ktoré nie je nikdy
núdza, a už je to veda! Nenechajme sa
ťahať za nos!
Pri zabití psa je to tzv. čierna mágia. A za ňou pôsobia čierne duchovné
energie! To nie je nič nového! Písmo
sväté nerieši problém ako to funguje,
ale to jednoducho zakazuje! Každý si
položí otázku: Je možné zabiť aj človeka? Sú správy o tom, že šamani nad
ľudmi v svojom kmeni takú moc
majú! Aká je to moc a v službách koho? Je to moc démonická!
Cirkev sa niekoľkokrát postavila,
skôr len zdôraznila to všetko, čo vždy
platilo, a to zákaz špiritizmu. Výnosom Sv. Offícia z r. 1917 a aj v novom
katechizme.
Lenže špiritizmus prehodil kabát a
schoval sa pod údajné vedecké pokusy. Kresťania v bývalom Československu boli oklamaní a nikto verejne nepoukázal na to, že to, čo Kafka robil je
zakázaná oblasť, že to je starý špiritizmus, ktorý je tu od nepamäti a bol už
v St. zákone čo najprísnejšie trestaný!
Ako zomrel B. Kafka?
V časopise Blahovistnik 2/96 je
podrobne popísaná jeho smrť. Nezomrel ako svätec, ale jeho smrť je varovným výkričníkom pre tých, ktorí sa
nadchli, sympatizujú alebo dokonca
prevádzajú psychotroniku.
Aký postoj má veriaci človek zaujať
k činnosti známeho okultistu psychotronika pátra Ferdu?
Ak sa niekto zaoberá zakázanými
metódami (jasnovidectvo - pozri KKC
2116-7 a Dt 18,9-14), tak to, že to robí
katolícky kňaz, nič nemení na podstate, tým sa hriech nestane cnosťou, ba
naopak, je to ešte väčším pohoršením
pre ľud. Jeho činnosťou prešlo viac
ako 100 000 ľudí! Jeho „zázračné diagnostikovanie“ na diaľku, to nemá nič

spoločného s darmi Ducha svätého, s
charizmami, ale kto trochu pozorne
číta Božie slovo, tak vie, že tu išlo o
okultnú činnosť. Nikto sa neobracal k
živému Ježišovi, nikto nechválil Boha
za tieto „zázraky.“ A nakoniec, kto sa
ujal hneď po smrti P.Ferdu? Boli to
psychotronici. Ing.Zd.Rejdák napísal o
P.Ferdovi knižku. Autor patrí k popredným psychotronikom v ČR. Po
Kafkovi je to na druhom mieste
P.Ferda, ktorý svojou činnosťou rovnako otupil svedomie Božieho ľudu,
takže sme zostali ako ochrnutí, keď
prišla vlna ezoteriky a rôzne formy
New Age.
Činnosť, ktorú P.Ferda robil, bola
skutočne okultná a nič na tom nemení,
že väčšina kňazstva túto činnosť prijímala s nadšením. Touto verejnou mienkou bol bohužiaľ oklamaný i staručký kardinál Fr.Tomášek. Týmto
nechceme uberať na zásluhách nebohého kardinála. A tento mylný postoj
bohužiaľ zneužívájú psychotronici a
okultisti
v
ČR
(viď
knižka
Zd.Rejdáka).
Čo povedať k činnosti p.J.Paseku?
Ani tu nie je ťažké poznať, že sa
jedná o rovnako zakázanú činnosť.
Tento muž ešte žije, je katolíckym
laikom a jeho činnosť patrí do oblasti
veštenia a mágie. Používa magický
egyptský kríž ankhu a špirálu. Tisíce
kresťanov i detí prešli jeho „službou“
Robil to už za totality.
Títo traja (Kafka, Ferda, Paseka)
asi najviac otvorili dvere rôznym psy-

chotronikom a šarlatánom, ktorí masovo šíria najrôznejšie formy okultizmu skrze tlač a oznamovacie prostriedky a skrze svoju „službu.“
*

*

*

Zdravá škola na Slovensku?

dokázali stať „silnými osobnosťami.“
Zahrnuje predovšetkým Dianetiku
(Scientologická cirkev), v Čechách
napr. Zlatú myseľ, Modrú alfu, ďalej
Silvovu metódu, Reiki atď. Prechod
medzi satanizmom a hnutím New Age
je pozvoľný, tvoria ho najrôznejší
astrológovia, homeopati, čarodejníci
a prírodní liečitelia.“ (Kay M. Portefieldová, O sektách, Nakl. Lidové noviny, Praha 1997, s.156; Česká asociace pracovníků linek důvěry)
To, že menované oblasti ako homeopatia, energia Reiki, astrológia a
kineziológia nemajú žiadne vedecké a
lekárske základy je jasné, a tiež je
jasné, že sú súčasťou mágie a veštenia.
Tieto programy nielen že deťom
nepomôžu, ale sú naviac antispoločenské a antipedagogické, ako sa
vyjadrili biskupi v Poľsku k Reiki.
Úbohí oklamaní a nič netušiaci rodičia a ešte úbohejšie deti. Veď školy, ktoré by im mali dať vzdelanie a
zdravé zásady, sa tak stávajú nástrojom ich psychickej deformácie, nástrojom otvorenia sa na satanskú mágiu a
špiritizmus.
Tu nejde o zdravú výživu, tu nejde
o boj proti drogám, alkoholizmu, fajčeniu. Toto všetko je len maskovací
manéver. Tu ide o pripravený masový
odpad od Krista, o likvidáciu kresťanstva na Slovensku a otvorenie sa na
myslenie New Age!

Na informačných letáčikoch s názvom: „Zdravá škola Košice“ je napísané: „Táto škola šíri myšlienky naturálnej medicíny, a holistického liečenia. Konkrétne sú to vzdelávacie programy v oblasti jógy, homeopatie,
energie Reiki, astrológie, kineziológie,
fytoterapie... a kryjú sa za pojmy
„zdravá výchova a zdravie“, „dobrý
spôsob stravovania“ a „pozitívne
vzťahy v komunikácii.“ V skutočnosti
je tu však programové otváranie detí
na pohanské antikresťanské praktiky.
Najzákernejšia z týchto praktík je
jóga, lebo za zdanlivo nevinnými
cvikmi sa dáva deťom základ iného
náboženstva. Jóga je nerozdielne spojená s hinduizmom a pohanským myslením. Deti dorastú, časom prestanú
cvičiť, ale ich sympatie a podvedomé
myslenie nie je už založené na kresťanstve, ale na hinduizme. Sú pripravené „uchytiť“ sa v niekorej z siekt,
ktoré všetky tieto praktiky majú vo
svojom programe.
„Hnutie New Age spojuje okultné a
novopohanské náboženské pozadie s
psychotechnológiami. Všetky bez výnimky ponúkajú zlepšenie duševnej
kondície. Na prvý pohľad pôsobia
ako psychoterapeutické školy ponúkajúce svoje služby, aby sa klienti
Odpovede na otázky položené českému vedcovi RNDr. Jiřímu Grygarovi, Csc.,
Fyzikální ústav Akademie věd ČR, Praha, členovi Učené společnosti ČR:

1. Rozširuje sa u nás takáto "služba": posielať "kozmickú energiu" (viď. tzv. Reiki). Má "kozmická energia"
vedecký základ vo fyzike?
Odpoveď: „Vysílání kosmické energie na dálku je přinejmenším dvojnásobný nesmysl. Za prvé neexistuje
kosmická energie a za druhé neexistují ty vysílače. Je s podivem, že na takový soubor nesmyslů mohou lidé
vůbec naletět - to je na celé záležitosti jediný aspekt hodný psychologického zkoumání.
2. Homeopatia je na Slovensku veľmi rozšírená. Má homeopatia vedecké základy?
Homeopatie vyřkla před dvěma stoletími naprosto nesmyslnou poučku, že „podobné se léčí podobným“ a k
tomu přidala další kolosální hloupost, že účinnost léku se zvyšuje jeho ředěním. Nic z toho nebylo nikdy vědeckou metodou prokázáno...
3. Mnohí i katolícki kňazi berú českého parapsychológa a hypnotizéra Břetislava Kafku za stĺp serióznej vedy.
Sme vôbec na poli vedy?
Tzv. výzkumy Břetislava Kafky nebyly nikdy podrobeny kritickému vědeckému posouzení... Velmi důrazně
varuji před tím, aby se Kafkovy výsledky považovaly za jakousi podporu pro katolickou víru; ve skutečnosti jí poskytují službu medvědí.
4. Na Slovensku sa propaguje tzv. Zdravá škola. Žiaci budú takto pod vplyvom kineziológie, Reiki a homeopatie. Je to skutočne "Zdravá škola"?
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Pevně věřím, že dříve než „zdravá škola“, zvítězí i na Slovensku zdravý rozum a že slovenská veřejnost
bude opět hrdá na své vědce a nikoliv na trapné karikatury hlučných a sebevědomých mluvků či vědomých
podvodníků.
Čo má robiť kresťan, ktorý navštívil niektorého psychotronika?
Zostáva tu duchovné spojenie, ktorému sa „pacient“ otvoril. Za okultné hriechy zostáva na duši určitá
kliatba. Je treba v tejto oblasti robiť pokánie tým, že
prijmem postoj Božieho slova k tejto oblasti, že sa
toho odrieknem pred dvoma svedkami a potom, že sa
z toho vyspovedám. Nezabudni prijať P. Ježiša za
svojho Spasiteľa a Pána, splň jeho poslednú vôľu,
ktorou je prijatie jeho Matky a potom prijmi Ducha
Svätého, aby si sa ním nechal viesť!
1. Zrieknuť sa, aspoň pred 2 svedkami, konkrétne
menovať každú formu okultizmu ...
Postup: dotyčný si kľakne a jeden z prítomných
svedkov mu položí tieto otázky.
A/ (meno) zriekaš sa sily temnoty, ktorá prešla na
teba skrze (napr. Reiki atd...), i duchovného pozadia,
ktoré je za tým?
Opýtaný odpovie: Áno
B/ (meno) - presekávaš v moci Ježiša Krista toto duchovné puto?
Opýtaný odpovie: Áno
Takto to pokračuje so všetkými formami okultizmu.
2. Vyspovedať sa z tohto hriechu proti 1. Prikázaniu
3. V prípade duchovných ťažkostí požiadať duchovnú
autoritu o modlitbu za rozviazanie duchovného puta
(ak ťažkosti pretravávajú aj po zrieknutí sa).
4. Spáliť všetku okultnú literatúru a predmety spojené
s okultizmom, nehorľavé veci zničiť a rozdrviť (por.Sk
19,19)
5. Okultizmus je pre postihnutého stálou pascou. Preto pokračovaním terapie má byť zapojenie sa do živého kresťanského spoločenstva.

zostavila: Kontemplatívno - misijná komunita,
08204 Drienov 74
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